Installatieprocedure P&V Go Box-systeem(*)
In deze handleiding leggen we uit hoe u op een eenvoudige manier het P&V Go Box-systeem(*) in uw
wagen kunt plaatsen. Op onze website vindt u ook nog een instructievideo terug.

Technische eigenschappen
Voeding: 12-24 V dc

Beschermingsklasse: IP 65

Werktemperatuur: van -30°C tot +80°C

Toepassingsclassificatie: motorruimte

Installatie
U hebt de keuze uit 2 installatiemogelijkheden: U kunt de P&V Go Box(*) zelf installeren of u kunt
ervoor kiezen om de installatie te laten uitvoeren door uw eigen garagist.(**) Wij raden u aan te kiezen
voor de procedure van zelfinstallatie.

Het P&V Go Box-systeem(*) zelf plaatsen
Houd bij de plaatsing van het systeem rekening met volgende aandachtspunten:
-

Zorg dat de motor uitgeschakeld en koud is.
Zorg ervoor dat uw voertuig op een plek staat waar satellietsignalen voor gps-lokalisatie goed
ontvangen kunnen worden.
De garantiezegel van het P&V Go Box-systeem(*) mag niet verwijderd worden en het systeem
mag nooit geopend worden.
Het is niet toegestaan wijzigingen aan het P&V Go Box-systeem(*) aan te brengen.
P&V aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijke letsels of materiële schade die te
wijten zijn aan een onjuiste installatie van het P&V Go Box-systeem(*).
Indien u problemen ondervindt bij de installatie, neem dan contact op met Octo Telematics op
het nummer: 02 420 43 82.

Welk gereedschap hebt u nodig om het systeem te plaatsen/verwijderen?
Engelse moersleutel
Deze hebt u nodig om de moeren van de batterijklemmen van uw voertuig vast/los te draaien.
De maat is vaak verschillend en afhankelijk van het type voertuig dat u bezit.

Spatel
Om het systeem eventueel te verwijderen nadien.

Installatieprocedure
Fase 1
U kunt de P&V Go Box(*) best plaatsen op de
batterij van uw wagen.
Als er te weinig ruimte is om deze op de batterij
te plaatsen (of de trillingen zouden te sterk zijn)
mag u een gelijkwaardige positie kiezen binnen
het voertuigchassis.

Fase 2
Verwijder de batterijbescherming (indien
aanwezig) en maak het oppervlak waar de
P&V Go Box(*) gemonteerd gaat worden schoon
met het meegeleverde doekje.
Opgelet: gebruik het doekje niet voor het reinigen
van gezicht en handen. Het product is sterk
ontvlambaar en irriterend voor de ogen.

Fase 3
Verwijder de folie van het kleefmateriaal dat
onder de P&V Go Box(*) zit en bevestig de box aan
de batterij. Zorg er hierbij voor dat de P&V Go
Box(*) in horizontale positie zit.
Belangrijk: De pijl op de P&V Go Box(*) moet naar
de voorkant van de wagen wijzen.

Fase 4
Draai de moeren van de batterij wat losser.(1)

(1)

Verbind het kabeloog met het zwarte uiteinde met
de minpool (-) van de batterij.(2)

(2)

Verbind het kabeloog met het rode uiteinde met
de pluspool (+) van de batterij.(3)

(3)

Draai de schroeven aan beide polen terug vast.(4)

(4)

Fase 5
Als u de P&V Go Box(*) goed bevestigd hebt, gaat
er een lampje branden en ontvangt u een sms als
bevestiging dat het systeem correct werd
aangesloten.
Geen sms ontvangen? Controleer dan of het
lampje brandt en of het P&V Go Box-systeem(*) al
geactiveerd werd. U vindt meer informatie over
activatie van het systeem in de paragraaf
‘Het P&V Go Box-systeem(*) zelf plaatsen’.

Onderhoud
Indien u de batterij van uw voertuig wenst te verwijderen of het P&V Go Box-systeem(*) zou
demonteren, neem dan contact op met Octo Telematics op het nummer 02 420 43 82. Octo zorgt er
dan voor dat het systeem tijdelijk in onderhoudsmodus wordt geplaatst. Op deze manier vermijdt u dat
er onjuiste gegevens worden geregistreerd (zoals ongevalsmeldingen).
Nadat het onderhoud voltooid is, en het P&V Go Box-systeem(*) terug verbonden is met de batterij van
het voertuig, wordt het automatisch terug operationeel van zodra het voertuig zich in beweging zet.

Het P&V Go Box-systeem(*) laten plaatsen door een erkende garagist
Hebt u toch liever professionele hulp? Dat kan! Neem contact op met Octo Telematics op het nummer
02 420 43 82. Zij zullen een erkende garagist in uw buurt zoeken die het P&V Go Box-systeem(*) voor
u kan plaatsen.
P&V zal de kosten die verbonden zijn aan de installatie voor eigen rekening nemen.

Het P&V Go Box-systeem(*) verwijderen
Steek een plat gereedschap tussen de P&V Go Box(*) en de batterij om het kleefmateriaal los te maken.
Belangrijk: Trek niet met uw handen aan de P&V Go Box(*).
U kunt het meegeleverde tweezijdige kleefmateriaal gebruiken om het P&V Go Box-systeem(*) opnieuw
te installeren, maak het product zorgvuldig schoon met isopropyl alcohol.
(*) P&V Go Box en P&V Go Box-systeem zijn de benamingen die P&V geeft aan dit product. De officiële benaming van dit product, zoals ook
beschreven in de handleiding die u bij het product ontvangen hebt, is ‘Supereasy’.
Octo Telematics S.r.L (Via Vincenzo Lamero 51, 00173 Rome, Italië) is verantwoordelijk voor de inhoud van de handleiding.
(**) P&V zal de kosten voor zijn rekening nemen bij installatie door een professionele installateur.

